Skitoury na zbójnickim szlaku
Bieszczady
Wspaniały pomysł
na imprezę firmową!

Nocleg w jednym miejscu i transport pod szlak
Typ: skiturowa/rakietowa
Trudność:**
Trasa:
1. Ustrzyki Górne. – Szeroki Wierch. – Siodło pod Tarnicą –Tarnica – Wołosate – Ustrzyki Górne
2. Wetlina – Smerek – Połonia Wetlińska – Chatka Puchatka – Przełęcz Wyżnia
Opis: Naszym celem jest zbójecki szczyt Tarnicy oraz Połonina Wetlińska.
Trasa 1
Tarnica (1346 m n.p.m.) to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów wznoszący się na krańcu pasma połonin, w grupie
tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Należy do Korony Gór Polski. Najwyższa część gniazda Tarnicy była własnością
gromadzką wsi Wołosate. Bydło pasło się w trzech stadach po ok. 150 sztuk. Miejscowe legendy mówią o
jaskiniach – piwnicach na stoku Halicza, gdzie miał się ukrywać słynny herszt opryszków Oleksa Dobosz. Oprócz
wspaniałej panoramy najbliższych grzbietów polskiej części Bieszczadów, w pogodne dni można dostrzec wierchy
ich wschodniej partii i dalekie szczyty Gorganów, przez które wiedzie szlak Zbójnikó karpackich.
Trasa 2
Połonina Wetlińska to pasmo górskie i jedna z połonin w Bieszczadach Zachodnich. Jest jednym z najczęściej
odwiedzanych miejsc w Bieszczadach. Najwyższe partie masywu pokrywają typowe bieszczadzkie połoniny, poniżej
1050 m znajdują się lasy bukowe.
Z połonin roztaczają się rozległe widoki i znajduje się tu najwyżej położone bieszczadzkie schronisko: "Chatka
Puchatka" (1228 m n.p.m.), usytuowane tuż pod Hasiakową Skałą. Jedną z kulminacji Połoniny Wetlińskiej jest
Hnatowe Berdo 1187 m n.p.m. Z grzbietem Hnatowego Berda wiąże się legenda o rycerzu Hnacie, który rzucił się na
koniu z urwistego stoku, zrozpaczony po śmierci ukochanej, zamordowanej przez zbójów. Z całą Połoniną Wetlińską
związane są liczne legendy o zbójnikach i ich licznych kryjówkach. Na przykład w miejscu zwanym Skała koło polany
Katyczowej Wyżnej miał się jakoby ukrywać słynny wschodniokarpacki opryszek Dobosz. Miejsce to zlokalizowane
jest nad źródliskami potoku Hylaty.
Prowadzący
Licencjonowany Przewodnik Górski Beskidzki.

Cena: 150 zł / os przy minimum 8 osobach
Cena zawiera:
usługę przewodnictwa górskiego - narciarskiego i podstawowy instruktaż z zakresu skitouringu oraz bezpiecznego
poruszania się zimą.
Bonusy:
1) zniżki wypożyczenie sprzętu lawinowego na czas trwania wycieczki,
2) zniżka na wypożyczenie sprzętu skiturowego (buty, narty, foki oraz kije),
3) darmowa mapa Beskidu Żywieckiego wydawnictwa Compass.
Cena nie zawiera:
✗
wyżywienia, dojazdu, noclegu w schronisku ok. 30 zł / osoba za noc (bez zniżek PTTK/innych) oraz świadczeń
własnych.
✗
Ubezpieczenia w Axa Polska (10 zł/ os)
Warunki uczestnictwa:
 posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (jak nie masz my Ciebie ubezpieczymy w
Axa Polska – potrzebujemy od Ciebie takie dane do ubezpieczenia jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania i nr tel).
 posiadanie ubrania, obuwia i ekwipunku odpowiedniego do podejmowania działań w warunkach zimowych –
wg. listy do pobrania,
 dobrą umiejętność jazdy na nartach zjazdowych,
 osoby niepełnoletnie (nie młodsze niż 16 lat) muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
W przypadku niedostatecznej pokrywy śnieżnej lub innych wydarzeń niezależnych od organizatora zastrzegamy,
tudzież zbyt małej liczby uczestników (minimum 8 osób) sobie prawo do zmiany/odwołania terminu w
porozumieniu ze zgłoszonymi uczestnikami
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Skitoury na zbójnickim szlaku
Bieszczady
Jak się zapisać?
Zapraszamy do zapisów wysyłając e-mail na adres narty@zbojnickie.pl (o treści zawierającej
imię, nazwisko, datę urodzenia, adres i termin wycieczki).
Wysłanie zgłoszenia jest udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
organizacji kursu (spokojnie - my też nienawidzimy spamu!)
Uwaga: Wszystkie trasy skiturowe wiodą przez miejsca gdzie wyznaczony jest Szlak Zbójników
Karpackich www.zbojnickiszlak.pl
Oprócz zimowej, górskiej wędrówki dowiemy się również wielu ciekawostek o zbójnikach
beskidzkich i gorczańskich!
Świadczenia i atrakcje:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do każdej imprezy w schroniskach (Babia Góra, Rycerzowa/Racza, Turbacz, Łabowska)
możliwość zorganizowania biesiady góralskiej z kapelą Karpackie Zbóje – cena
uzależniona od terminu i od ilości osób);
Nocleg w tipi przy schronisku to koszt wypożyczenia + transport – około 1000 zł za całość
(pojemność ponad 15 osób śpiących);
nocleg w zwykłych namiotach to cena wypożyczenia namiotu – 40zł namiot/noc, w jamie
śnieżnej 0 zł.
w cenie usługi przewodnickiej wypożyczenie trójcy lawinowej oraz podstawowy
instruktaż z jej użycia oraz szkolenie z podstaw skitu ringu
wypożyczenie skiturów – piątek-poniedziałek (buty, narty, foki, ew. kije) 200 zł
wypożyczenie rakiet śnieżnych 40 zł/doba (każda trasa skiturowa może być pokonana na
rakietach)
na życzenie w tipi przygotujemy wino grzane – cena 15zł/osoba.
w razie potrzeby możemy: budować szałasy, jamy śnieżne, szkolić się z poszukiwania
człowieka zasypanego pod lawiną etc.
możliwe są zajęcia linowe w rejonie Pienin – do indywidualnego ustalenia.
dziennie skiturujemy po ok. 9 h
trasy nie są trudne, ale dosyć długie, możliwe są strome pasaże w lesie – zawsze można
zejść na butach
konieczne normalne wyposażenie górskie
jeden przewodnik zabiera do 6–10 osób (na Babią Górę i w Bieszczady 4–6 osób).

JAKIM SPRZĘTEM DYSPONUJEMY?
Skitury (buty, foki, narty, kije)
Mamy wiele modeli nart – od typowych skiturowych po szerokie narty na puch. Większość jest
wyposażona w wiązania Fritschi Diamir różnych modeli oraz Silvretta 505 i 555 Easy Go, które
gwarantują niezawodność, bezpieczeństwo oraz lekkość. W zestawie oferujemy buty, kije, narty
z wiązaniami i fokami. Posiadamy różne modele nart firm takich jak między innymi: Völki, K2,
Black Diamond, Salomon, Dynastar, Atomic i G3.Posiadamy buty wszystkich najważniejszych
producentów – dzięki bogatej rozmiarówce, będziemy mogli bardzo dobrze dopasować je do
każdej, nawet nietypowej, stopy.
Dzięki ciekawym miejscom, świetnej kadrze i świeżym pomysłom chcemy by skitury, które
organizujemy były inne od dotychczasowej oferty dostępnej dotąd na naszym rynku.
Wysoka jakość naszych wyjść skiturowych skłoniła do współpracy z nami takie marki jak Black
Diamond, BCA, OeAV czy Planeta Gór.
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